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FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter



Introduktion af Plus Pack
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Fakta om Plus Pack
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1.4 milliarder
varer pr. år

1.200 kunder

Salg til
54 lande

Produktion i 
Danmark & Belgien

230 medarbejdereFamilieejet +100 års erfaring

MDKK 600 13% af omsætningen  
stammer fra nye produkter 



100% fokus på emballage til mad og måltider

§ Vi har ét fokusområde – emballage til 
fødevarer

§ Vi er passionerede omkring 
emballage til fødevarer, og vi mener, 
at differentiering er afgørende for 
succes i fødevareindustrien 

§ Vi er markedsledere i emballage til 
convenience fødevarer

§ Vi bestræber os på at få mad og 
måltider til at skille sig ud: ”We make 
food stand out”
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Emballage beskytter fødevarer – mindsker madspild
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Hvad med emballagen efter brug?
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Emballage udgør max 5% af miljøbelastningen 
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FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 2017.

Miljøbelastning målt i CO2



Alle har interesse i den ”perfekte” emballage 
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Rådgivning omkring emballage med fokus på plast
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EU Plastic Packaging Conference, Bruxelles, 2018



Generelt arbejde med FN’s 
Verdensmål 
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Mål #12 kræver handling og kommunikation 
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Råvareressourcer eller madspild? Eller begge dele?
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Projekt ”Fra Filantropi til Forretning” i 2018 - 2019



Der er masser af udfordringer…
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Bæredygtig Fremgang, Designskolen Kolding, 2016.



Designdrevet innovation – et mindset
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Bæredygtig Fremgang, Designskolen Kolding, 2016.



Forankring i virksomhedsstrategien og ny vision: 
100% genanvendelig emballage med nul CO2 aftryk

1. Minimere anvendelsen af råmaterialer
• Business case og information 
• Design og nye løsninger
• Cirkulære produkter

2. Optimere energiforbrug og CO2-påvirkning
• Transport til Plus Pack 
• Energi- og ressourceforbrug på Plus Pack 
• Transport fra Plus Pack 

3. Inspirere og lære sammen med interessenter
• Læring og uddannelse
• Projekter og partnerskaber
• Innovation med fokus på “people, planet og profit”
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Specifikke initiativer
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Designguide for cirkulær plast
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Nye innovative emballager vinder opmærksomhed
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Test af cirkulær emballage på Roskilde Festival ‘19
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Tak for jeres opmærksomhed!
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